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Jonge
dierenartsen
over pensioen
Hoe denken onze jonge deelnemers over hun pensioen?
We vroegen het aan Rosanne
Lammers en Daniëlle van Vliet.
Bij de één leeft pensioen meer dan
bij de ander. Als pensioenfonds
kunnen we niet genoeg benadrukken om toch eens in je pensioen
te duiken. Vind je het pensioen
te laag? Nu is er nog voldoende
tijd om zelf bij te sparen. £

- ROSANNE LAMMERS (29)

“Ik zie bij mijn ouders
hoe belangrijk pensioen is”
Haar ouders zijn volop met pensioen bezig. “Mijn vader is al gestopt. Mijn moeder
moet nog even. Ik zie voor welke afwegingen zij komen te staan. Het belang van
pensioen is daardoor voor mij heel duidelijk geworden.”
Vast onderdeel

Eigen bestwil

Toen ze nog studeerde was Rosanne
totaal niet met pensioen bezig.
“Als je gaat werken kom je er
automatisch mee in aanraking
omdat werkgevers erover
beginnen. Nu, 2 jaar verder,
is geld opzij zetten voor mijn
pensioen vast onderdeel
van mijn werk. Omdat ik bij 2
werkgevers werk, moet ik zelf de
pensioennota’s goed bijhouden.
Mijn pensioenbewustzijn is
daardoor ook echt wel toegenomen.”

Rosanne heeft nog geen idee hoeveel geld ze
later nodig heeft. “Er kan de komende jaren nog
zoveel veranderen. Nu betaal ik maandelijks en
op zich vind ik dat prima. Het is voor mijn eigen
bestwil. Ik zie hoe het nu thuis bij mijn ouders
gaat en hoe belangrijk pensioen is voor hun
verdere leven.”
Rosanne is twee jaar dierenarts. Ze werkt
bij 2 Zeeuwse praktijken, namelijk bij
Dierenartsencentrum West (in Oostburg) en
Dierenartsenpraktijk Hengstdijk. Ze behandelt
voornamelijk gezelschapsdieren.

- D A N I Ë L L E VA N V L I E T ( 2 9 )

“Het is nog zo ver weg”
Danielle van Vliet (29) is sinds 2015 dierenarts en
werkt bij Dierenkliniek Hattem-Wapenveld. Over haar
pensioen zegt ze heel eerlijk: “Ik ben er nauwelijks mee
bezig. Natuurlijk begrijp ik dat het goed is om naast je
AOW extra inkomen te hebben. Maar hoeveel? En wat ik
later misschien nog meer nodig heb? Geen flauw idee.
Misschien als ik ietsje ouder ben, dat ik er eens goed
voor ga zitten. Nu is het allemaal nog zo ver weg.”
“Maandelijks zie ik op mijn salarisstrook wat er wordt
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ingehouden. Mijn werkgever
regelt dat allemaal, ik hoef
er niet naar om te kijken.
En als ik post krijg van
het pensioenfonds kijk
ik er even naar en dan
gaat het in de map waar
ik alle spullen over mijn
dienstbetrekking bewaar.”
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Waar of niet waar:
Pensioen is altijd 70% van
uw laatstverdiende salaris?
Hoeveel pensioen krijgt u later?
Veel mensen denken dat het 70%
is van het laatstverdiende loon.
Dat is een hardnekkig misverstand.
Het zal in de meeste gevallen
minder zijn.
Hoeveel u krijgt hangt af van diverse factoren.
Hoe ontwikkelde uw inkomen zich? Hoeveel
jaren heeft u gewerkt? Stopt u eerder met werken of heeft u misschien tijdelijk niet gewerkt?
Bent u gescheiden? Dit zijn voorbeelden van
factoren die invloed hebben op de hoogte van
uw pensioen. Laat u niet verrassen en bekijk
wat u kunt verwachten. Op de pensioenplanner op onze website kunt u uitrekenen
hoeveel u krijgt van SPD.
Ook een handig hulpmiddel is
www.mijnpensioenoverzicht.nl. Hier vindt u
niet alleen informatie over het pensioen van
SPD, maar ook over uw AOW en over pensioen
dat u misschien in een andere sector opbouwde. Ook kunt u het pensioen zien van uw eventuele partner.
Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u bruto en
netto bedragen. n
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We leven gemiddeld
steeds langer
We worden met z’n allen steeds ouder. Dat is mooi natuurlijk. Maar het
kost het pensioenfonds wel miljoenen extra omdat we langer pensioen
moeten uitbetalen.
Als pensioenfonds moeten we inspelen op de oplopende levensverwachting. Er is extra geld voor
nodig. Hoeveel extra? Dat berekenden we eind
2016 aan de hand van de zogeheten ‘sterftetrend’.
Dit zijn prognoses van de levensverwachting die
het Actuarieel Genootschap (AG) uitvoert.
SPD berekende daarbij in hoeverre de levensverwachting van dierenartsen afwijkt van de
gemiddelde levensverwachting van de hele
Nederlandse bevolking.

Hoe oud worden dierenartsen?
Hoogopgeleiden en dus ook dierenartsen leven
gemiddeld langer dan lager opgeleiden.
De levensverwachting van mensen met een hbo
of universitaire opleiding
is 6 (vrouwen) tot 7
(mannen) jaar
hoger dan die
van mensen
met alleen
basisonderwijs.
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‘Langer leven’ betekent
dat de verplichtingen van het
pensioenfonds toenemen.
Extra reserveren
Omdat we pensioenen langer moeten uitbetalen,
moeten we daarvoor nu al extra geld reserveren.
De oplopende levensverwachting heeft een
negatief effect op onze dekkingsgraad.
Die laat zien hoe financieel gezond we zijn.
Is de dekkingsgraad 100% dan hebben we
precies genoeg geld om de pensioenen nu en in
de toekomst te betalen. ‘Langer leven’ betekent
dat de verplichtingen van het pensioenfonds
toenemen.

AOW-leeftijd gaat omhoog
Omdat we steeds ouder worden, gaat de AOWleeftijd opnieuw omhoog. Eerder ging die al
van 65 stapsgewijs omhoog naar 67 jaar. Vanaf
2022 wordt de AOW nog eens verhoogd met
3 maanden. De nieuwe AOW-leeftijd is dan 67
jaar en 3 maanden. Nederlandse mannen en
vrouwen van 65 jaar oud leven gemiddeld nog
19,7 jaar. Deze levensverwachting is in 2015 ruim
vijf jaar hoger dan in 1956, het jaar waarin de
Algemene Ouderdomswet (AOW) inging. n
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Goed nieuws:
pensioen niet omlaag
Het is nu definitief: ons pensioen gaat in 2017 níet omlaag. In oktober berichtten we al dat de kans op verlagen erg klein was. Het bestuur heeft dat
nu bevestigd: géén verlaging, maar ook geen verhoging.
Om te bepalen of we financieel gezond zijn, kijken
we naar de actuele dekkingsgraad. Die stond eind
december op 100,5%. Een groot deel van 2016
stond de graadmeter nog onder 100%. De laatste
maanden van het jaar lieten een sterk herstel
zien. De stijging van de dekkingsgraad is vooral
te danken aan de oplopende rente eind 2016.
Ook profiteerden we van de koersstijging op de
financiële markten.

Het beleggen van ons pensioengeld
levert goed rendementen op.
Nog steeds in herstel
Kijken we naar de beleidsdekkingsgraad (de
gemiddelde dekkingsgraad over 12 maanden)
dan komen we eind 2016 uit op 96,6%. Dat is
lager dan de minimaal vereiste dekkingsgraad
die De Nederlandsche Bank (DNB) van ons
verlangt. Er is dan sprake van een dekkingstekort.
Elk fonds met zo’n dekkingstekort moet een
herstelplan indienen bij DNB. Omdat SPD al
eerder een dekkingstekort had hebben we
dat al gedaan. In het herstelplan staat welke
maatregelen SPD neemt om de financiële situatie
van het fonds te verbeteren.
In het eerste kwartaal van dit jaar maakt SPD een
nieuw herstelplan.

Kwetsbaar
Natuurlijk hopen we
dat we de opgaande
lijn van de laatste
maanden kunnen
vasthouden.
Maar dat is
niet zeker.
Daarvoor zijn de
economische
omstandigheden
nog te kwetsbaar.
Om onze dekkingsgraad op een hoger
niveau te krijgen is het
belangrijk dat de rente
blijft stijgen. Want dat werkt
heel positief uit. Het beleggen van
ons pensioengeld levert goede rendementen
op. Maar dat is niet genoeg om het effect van de
lage rente te compenseren.

Blijf op de hoogte!
SPD publiceert rond de 15e van elke maand de
actuele beleidsdekkingsgraad op de website
www.pensioenfondsdierenartsen.nl. Zo kunt u
op de voet volgen hoe het met onze financiële
gezondheid gaat. n
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Hoe check ik
mijn pensioen?
Hoeveel pensioen heeft u bij SPD opgebouwd? En wat is er geregeld
voor mijn partner? Dat leest u op het UPO, het jaarlijkse overzicht dat
we u binnenkort toesturen. Wilt u ook weten hoeveel AOW u krijgt?
Op mijnpensioenoverzicht.nl vindt u uw persoonlijke pensioenplaatje,
compleet met alle (netto) bedragen.
Elk jaar ontvangt u van het pensioenfonds het
Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Hierop ziet u
hoeveel pensioen u bij SPD heeft opgebouwd.
Ook leest u wat er voor uw eventuele partner en
kinderen is geregeld als u komt te overlijden.
Pensioen is belangrijk. Check daarom altijd de
gegevens op uw UPO en geef eventuele wijzigingen aan ons door.

Weten hoeveel AOW u krijgt?
Dat kunt u zien op mijnpensioenoverzicht.nl.
U ziet hier ook hoeveel uw AOW en pensioen
samen zijn. Heeft u ook ergens anders gewerkt?
Ook dat pensioen ziet u daar terug. Inloggen op
mijnpensioenoverzicht.nl doet u met uw DigiD.
Heeft u vragen over uw pensioenoverzicht?
Kijk dan op onze website bij veelgestelde vragen. Of bel ons. Wij zijn van maandag tot en met
vrijdag bereikbaar tussen 08:00 en 18:00 uur op
013-462 35 18. Of mail ons: SPD@achmea.nl. n
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Steeds meer aandacht
voor duurzaam beleggen
“Sinds een jaar of 3 is Maatschappelijk Verantwoord Beleggen
(MVB) een serieus aandachtspunt.
We belegden al langer niet in
producenten van clusterbommen of in
bedrijven met
kinderarbeid.
Maar verder
was MVB voor
ons nog een
onduidelijk
begrip. Daar
zijn we mee aan
de slag gegaan.”

IJmert noemt ook ‘olie’ als voorbeeld. “Een oliemaatschappij die meer en meer investeert in
groene energie zoals zonne-energie; keer je die
de rug toe of investeer je daarin? MVB vraagt om
een genuanceerde benadering.”

Wat vinden de deelnemers?
Ook al weet het pensioenfonds nu meer van
MVB, dat wil niet zeggen dat meteen de hele
beleggingsportefeuille is omgegooid. “We zitten
nog middenin de oriëntatiefase. Een volgende
stap is dat we onze deelnemers in het komende
jaar gaan vragen hoe zij aankijken tegen ons
beleid op het gebied van verantwoord beleggen.
Want als bestuur moeten we natuurlijk wel
handelen in lijn met de wens van onze achterban.”

Op de website vindt u het
volledige interview met
IJmert de Vries

Aldus bestuurslid IJmert de Vries, tevens
voorzitter van onze Beleggingsadviescommissie.
Hij geeft zijn kijk op de kansen en valkuilen van
duurzaam beleggen, zoals MVB ook wel wordt
genoemd. “Het is vooral geen kwestie van zwart of
wit”, zo stelt De Vries. “Zijn wapens slecht? De een
vindt van wel, een ander vindt het nog steeds van
landsbelang dat we ons kunnen verdedigen.
Of dat we aan vredesmissies kunnen deelnemen.”
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17 mei: praat mee op ALV
van de deelnemersvereniging
Elk jaar organiseert het bestuur van onze Deelnemersvereniging Pensioenfonds Dierenartsen (DPD) een
Algemene Ledenvergadering. Dit jaar is de ALV op
woensdagavond 17 mei, in Houten. In het voorprogramma
staat de jonge dierenarts centraal.

Bent u nog nooit op een ALV geweest?
Kom dan zeker deze keer.
Als lid van de deelnemersvereniging heeft u inspraak in onze
pensioenregeling. Tijdens de algemene vergadering bespreken
we actuele pensioenvragen en kunt u stemmen over te nemen
besluiten. Noteer 17 mei alvast in uw agenda! Leden van DPD
ontvangen binnenkort een uitnodiging en informatie over het
programma.

Nog geen lid?
Het lidmaatschap van DPD is gratis. Aanmelden kan eenvoudig
op onze website via Mijn Pensioen. Twijfelt u nog?
Op www.pensioenfondsdierenartsen.nl leest u bij Deelnemersvereniging waarom lid zijn van DPD belangrijk is voor het behoud
van uw pensioen SPD.

Wat vindt u van de informatie
die u krijgt over uw pensioen?
Wij vinden het belangrijk om dat van u te horen. Daarom vraagt
SPD de mening van dierenartsen over o.a. de Onspensioen en
over de brief over de jaarlijkse inkomensopgave. Ook willen
we graag weten wat deelnemers vinden van maatschappelijk
verantwoord beleggen. En zijn we benieuwd naar uw mening
over onze website.
De kans is groot dat u telefonisch of via e-mail benaderd bent
voor één van de lopende onderzoeken. U helpt met uw inbreng
SPD de pensioencommunicatie te verbeteren.
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Ga voor meer informatie over de
pensioenregeling van SPD naar de
website.
www.pensioenfondsdierenartsen.nl

COLOFON
Ons Pensioen wordt toegezonden aan
alle deelnemers en gepensioneerden
van het pensioenfonds en is een gezamenlijke uitgave van SPD en DPD.
Redactie en eindredactie:
het bestuur van Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen en het bestuur
van deelnemersvereniging DPD.
Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen is een
zelfstandig beroepspensioenfonds. Syntrus
Achmea Pensioenbeheer N.V verzorgt in opdracht
van het bestuur van het pensioenfonds de administratie en de uitvoering van de pensioenregeling.
Deze pensioenkrant is met uiterste zorg samengesteld. Aan de krant kunnen geen rechten
worden ontleend.

